
No ano em que completa cinco décadas

de atuação no mercado de histórias em

quadrinhos, Maurício de Sousa teve cora-

gem de inovar. Lançou a Turma da Mônica

Jovem, com os personagens na faixa dos

15 anos e traços de manga. Uma virada

arriscada para quem sempre apostou (e

nunca errou) em manter o desenho origi-

nal da menininha gorducha, dentuça e de

vestidinho vermelho. Nesse difícil merca-

do, o desenhista acertou a mão de novo.

As vendas da primeira edição da turma

renovada atingiram 400 mil exemplares,

bem acima dos 50 mil previstos.

Essa decisão deve ter gerado um frio na

barriga semelhante ao sentido por Mauri-

cio de Sousa em 1959, quando publicou

no jornal Folha da Manhã, hoje Folha de

S. Paulo, a sua primeira tirinha de histó-

rias em quadrinhos. Trazia nela os per-

sonagens Bidu e Franjinha, pioneiros de

um império que publicaria um bilhão de

revistas, invadiria 126 paises, seria tra-

duzido em 50 idiomas e teria 80% do

mercado brasileiro na área.

A verdadeira estrela do desenhista

surgiria somente em 1963 e pasmem:

como coadjuvante de Cebolinha! Logo ela

roubaria a cena. Em 1970, ano em que

o Brasil conquistou o seu tricampeona-

to mundial de futebol, surge A Turma da

Mônica propriamente dita. Seria o início

de um império editorial que se desdobra-

ria em desenhos animados, games, lojas

e parques temáticos.
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A ponta de lança desse império, no entanto,

é o licenciamento de produtos - um mer-

cado de R$ 3,4 bilhões no Brasil, segundo

a Abral - estima-se que a empresa tenha

mais de 3 mil itens licenciados, o que

gera em torno de 70% do faturamento do

grupo. Para se ter uma idéia desse po-

tencial, acredita-se que a Kimberly-Klark

venda 150 milhões de fraldas por mês da

linha com os tipos do desenhista. Essa

vocação comercial da turma também

serve como uma luva para a comunica-

ção empresarial e de sustentabilidade.

A Mônica foi nomeada embaixadora do

Unicef ainda em 2007.

Prevenção - A Fundação Hospita-

lar do Estado de Minas Gerais (Fhemig),

por exemplo, acertou uma parceria com

Maurício de Sousa para usar seus per-

sonagens no combate aos acidentes do-

mésticos com crianças. Segundo a enti-

dade, 52% dos atendimentos no hospital

são desse tipo, sendo que 43% deles



envolvem meninos e meninas até 10 anos de

idade. No ano passado, foi lançada uma revista

exclusiva sobre o tema que foi distribuída a todas

as escolas públicas mineiras. Um dos gibis insti-

tucionais pioneiros de Souza foi o "Leite B: uma

historinha deliciosa". Lançado em 1977, foi uma

encomenda dos produtores de leite B do País.

Usando os personagens Ary e Xandico, a idéia era

ressaltar as qualidades do produto. Com 16 pági-

nas, a história era dividida em quatro capítulos.

Desde então, o poder da Turma da Mônica

para mensagens institucionais é cada vez mais

utilizado. A Campanha para o Desarmamento In-

fantil, da Polícia Militar de São Paulo, estimula a

troca de armas de brinquedo por gibis dos perso-

nagens. Feita em parceria com a editora Panini

- que edita as revistinhas -, a iniciativa atinge

5.300 jovens em bairros de risco na capital.

A preocupação social do artista segue também

a direção da inclusão.

Nos últimos anos, foram criados persona-

gens para estimular o respeito às diferenças.

Dorinha é uma deficiente visual, Luca é um cadei-

rante alto-astral e Tati tem Síndrome de Down.

Ironicamente, o maior passo de Sousa nes-

sa área da educação será realizado fora do Brasil.

O governo chinês, em um programa que inicial-

mente atenderá apenas a cidade de Xangai, quer

estimular a leitura por meio dos personagens da

Turma da Mônica. O objetivo é atender 180 mi-

lhões de crianças daquele país. Uma prova de

que, até em Mandarim, os traços do desenhista

vão muito além do simples entretenimento.
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